
İstanbul’a...

Ayasofya der ki:

Ne inim ne cinim.

Kâinatın merkeziyim.

Bazen her şey, bazen hiçim.

Gökkubbemde meleklerim.

Yeraltında dehlizlerim.

Mahzenimde kayıklarım.

Kemerlerim, mezarlarım;

kıvıl kıvıl yılanlarım.

Hercai renk vitraylarım,

raks eden ışıklarım.

Fısıldayan duvarlarım,

gümüş kaplı ikonlarım.

Altıntoptan yağ kandilim.

Gizlerim, sırlarım.

Bin bir türlü oyunlarım.

Ağlayan sütunlarım,

say say bitmez kapılarım.

Dualarım, ayinlerim,

gece gezen rahiplerim.

Kuşlarım, kedilerim,

orta yerde delilerim.

Biraz doğru, biraz yalan,

Biraz hayal, biraz gerçek,

İnanmak isteyene bin bir çeşit efsaneyim.



13Ayasofya Konuştu

Veli’nin Ödevi

Nurten Öğretmen sınıfın kapısında durmuş, sabır-
la herkesin yerine oturup sessizleşmesini bekli-
yordu. Öğrencilerinden hiçbiri onu fark etmeyince 
sinirlendi, parmağındaki taşlı yüzüğü kapının ca-
mına birkaç kere vurdu. Yüzünü buruşturdu, par-
mağı acımıştı; üstelik çocuklar da susmamıştı.

Gürültünün nedenini öğrenmekte fazla ge-
cikmedi. Ayşe, “Kırmızı kalemim,” diye kendini 
yerden yere atıyor, Veli sırasında suçlu suçlu önü-
ne bakıyor; ayaktaki diğer öğrencilerse ikisinin 
etrafını sarmış, her kafadan bir ses çıkıyordu.

“Veli, Ayşe’nin kalemlerini çalmış öğretme-
nim.”
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“Ben çalmadım, kullanabileceğimi kendisi 
söyledi.”

“Ama sadece beş dakika demiştim. Zamanın-
da geri vermedi öğretmenim.”

“Resmim bitmemişti. Ne yani, zayıf mı alay-
dım?”

“Bana ne. Kendi kalemlerini getireydin o za-
man... Üstelik, kırmızıyı da aça aça ufacık yapmış 
öğretmenim. Söyleyince de itekledi beni.”

“B ile başlayan yasak kelimeyi söyledi bir de,” 
diye araya girdi Muharrem.

Nurten Öğretmen’in sınıfındaki öğrencilerin, 
sokakta bile küfürlü konuşması kesinlikle yasaktı. 
Yerin göğün kulağı vardı; ne yapar ne eder, kü-
fürlü konuşan çocuklardan bir şekilde haberi olur-
du.

“Ama o da bana p ile başlayan yasak kelime-
yi söyledi; ekmek Kuran çarpsın, iki gözüm önü-
me aksın öğretmenim.”

“Yeteeeeer!” diye bağırdı Nurten Öğretmen. 
Çantasını kürsünün üstüne fırlattı.

“Tam da kavga çıkaracak günü buldunuz. 
Hepinizi teker teker dinlemeye vaktim yok şimdi. 
Birazdan okul müdürümüz, Almanya Herrenbach 
İlkokulu’ndan bazı yetkilileri sınıfımızı ziyarete ge-
tirecek. Bildiğiniz gibi, Herrenbach bizim kardeş 
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okulumuz. Yetkililer de sizlerle konuşacak, eksik-
lerimizi soracaklar. Böyle barbarlar gibi mi karşı-
layacaksınız yardımsever insanları?”

Çocukların hiçbirinden çıt çıkmıyordu artık. 
Başka bir gün olsa, sınıfın haylazları birkaç şamar-
dan payını almış olurdu çoktan.

Çokbilmiş Ayşe içini çeke çeke ağlamaktaydı 
hâlâ. Diğer boya kalemlerinin neredeyse yarıbo-
yuna inmiş kırmızı kalemine baktıkça, hıçkırıkla-
rı şiddetleniyordu.

“Tamam, bu kadar tantana yeter. Veli, sen de 
hemen özür dileyeceksin Ayşe’den; iyilik etmiş, 
boya kalemlerini seninle paylaşmış...”

Sınıfın kapısı üst üste üç kez kuvvetlice vu-
ruldu. Bu vuruşu tanıyordu çocuklar, herkes omuz-
larını dikleştirip oturuşuna çeki düzen verdi. Veli 
olanları çabucak unutmuş, sınıfa girecek ziyaretçi-
lere dikmişti boncuk gözlerini. Ayşe, burnunu son 
bir kez kuvvetlice mendiline sümkürdü. Aceleyle 
gözlerini kuruladı. Osman, babasının tembihlerini 
hatırlamıştı. “Bu kadar sessiz durma, göster kendi-
ni biraz,” diyordu oğluna. Belki kendisine de bir 
şeyler sorarlar, o da güzel cevaplar verebilirdi bu 
kez. Ne de olsa babası, İstanbul’un, hatta kimile-
rine göre dünyanın en önemli müzelerinden biri-
nin koskoca müdürüydü.
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Sınıftan içeri, okul müdürüyle birlikte iki 
adam ve bir kadın girdi.

Çocuklar, düğmelerine basılmış kurmalı oyun-
caklar gibi bir anda yerlerinden fırlayıp, hep bir 
ağızdan, “Günaydın,” dediler.

Alman konuklar hayretle bakakaldılar çocuk-
lara.

Nurten Öğretmen, kendi eseri öğrencilerini 
gururla süzdü.

“Oturabilirsiniz çocuklar,” dedi.
Müdür, elleri arkasında, önce kuzeyden gü-

neye, sonra doğudan batıya, hiç konuşmadan, ya-
vaş adımlarla arşınladı sınıfı. Bir taraftan da, sinir-
li bir şekilde bıyıklarını çekiştiriyordu. Çocuklar, 
onun ne söyleyeceğini merak edip, yerlerinde hu-
zursuzca kıpırdanmaya başladılar.

Sonunda, “Çok şanslı bir sınıf olduğunuzu 
biliyor muydunuz?” diye gürledi.

Müdürün giriş cümlesi hiçbir toplantıda ya da 
törende değişmezdi.

Konuklardan gri takım elbiseli olanı, müdürün 
arkasında durmuş, söylenenleri gayet iyi anlıyor-
muş gibi, başını bir aşağı bir yukarı sallamaktaydı.

“Hem de üç kere şanslısınız. Bir, benim mü-
dürlük yaptığım, örnek bir okulda okuma şansı-
na eriştiğiniz için. İki, Nurten Öğretmen gibi, tüm 


